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I. Introdução 
 

As antenas de telecomunicações, em geral, 

devem ser caracterizadas pelo traçado do 

chamado Diagrama de Radiação, que mostra 

como a antena irradia sinal em função da 

direção. A partir desse diagrama pode-se obter 

um importante parâmetro da antena denominado 

Diretividade, que mostra quanto a antena sob 

testes irradia mais que uma antena isotrópica 

alimentada com a mesma potência de sinal que 

a antena sob testes. 

Os traçados dos diagramas tradicionais são 

feitos colocando-se a antena sob testes em uma 

base móvel (posicionador), de forma que ela 

receba sinal de uma antena transmissora fixa. 

Definidas as frequências de testes a antena sob 

testes é movida em azimute de 360 graus em 

relação à antena transmissora, enquanto um 

sistema de aquisição registra o nível de sinal de 

recebido e a correspondente posição angular. 

Esse procedimento deveria ser feito para vários 

ângulos de posicionamento que definam vários 

planos de testes, de modo que o diagrama 

volumétrico da antena seja registrado. Contudo, 

por motivos de tempo e, principalmente de 

custos, o traçado dos diagramas de uma antena é 

feito somente em planos ortogonais, 

denominados plano E e plano H.  

É evidente que esse tipo de ensaio deve ser feito 

em um local que não permita reflexões do sinal 

emitido para testes, e que esteja livre de sinais 

interferentes. 

Para obter-se essas condições de testes o campo 

de provas para o traçado de diagramas deve, 

geralmente, ser feito em grandes áreas abertas e 

com a utilização de torres altas para instalação 

da antena transmissora e a antena receptora, de 

modo a evitar reflexões do solo [1]. 

 

II. Condições de testes em campo 

distante 
 

Os traçados dos diagramas devem ser feitos em 

pelo menos 3 frequências dentro da faixa 

(banda) de operação da antena e, no caso de 

antenas de transmissão, o traçado dos diagramas 

é exigido como documentação para 

homologação junto à Anatel dos sistemas de 

transmissão [2]. 

Os testes de antenas de aberturas que requerem 

o traçado de diagramas em planos ortogonais, 

exigem uma determinada distância R entre a 

antena transmissora e a antena receptora (antena 

sob testes).  Essa distância R é definida em 

função da iluminação adequada da área da 

antena receptora, sob testes, pela radiação da 

antena transmissora. 

No caso de antenas de aberturas, o valor de R é 

calculado através da Equação 1, mostrada a 

seguir [1,2,3,4]. Quando os requisitos da Equação 

1 são atendidos diz-se que a antena sob testes 

está em condições de Campo Distante. Essa 

condição, como já dito, é necessária para 

obtenção correta do diagrama da antena sob 

testes. 

       

 𝑅 >  
2𝐷2

𝜆
    (1)

   

Onde : 

D - maior dimensão da antena sob testes. 

http://www.betatelecom.com.br/
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λ - Comprimento de onda da frequência de 

testes.   

A Equação 1 coloca muitas restrições nos testes 

quando a dimensão D da antena for muito 

grande, ou a frequência for muito alta (λ 

diminui). 

Por exemplo, para testes de uma antena 

parabólica de 130 cm de diâmetro em banda Ku 

de recepção DTH (frequência central em 12 

GHz), o valor de R é igual a 135 metros. Uma 

antena de diâmetro de 4,5 metros, na mesma 

frequência, exigirá uma distância R de 1620 m. 

O leitor pode conferir esses valores no site da 

Beta Telecom, na aba calculadora, subdivisão de 

antenas, cálculo 3. 

https://betatelecom.com.br/testewp/calculadora/ 

 

  

Grandes distâncias, causadas por R grande, tem 

vários inconvenientes, como por exemplo: 

a) Necessidade de grandes áreas de terreno, 

visto que as imediações da reta que liga a antena 

transmissora e a antena sob testes devem ser 

livres de possíveis reflexões. Torres para 

suportar as antenas transmissora e receptora (sob 

testes) devem ser construídas. A antena sob 

testes deve girar em um pedestal com pelo 

menos dois eixos de movimento. 

 

b) As condições climáticas devem ser 

sempre favoráveis, pois por motivos de 

segurança não são feitos testes de diagramas de 

antenas com vento ou chuva forte, ou com 

qualquer tipo de desvanecimento atmosférico. 

  

c) Dificuldade de obtenção de uma área em 

locais próximos de cidades. Geralmente as 

dimensões levam a resultados de tamanhos de 

terrenos que só podem ser encontrados em áreas 

rurais. 

 

d) Preço alto para aquisição de terrenos de 

grandes áreas. 

 

e) Conservação e segurança da área. A área 

de testes deve ter vigilância contínua, visto que 

conterá equipamentos especializados, e 

certamente chamará atenção pelo movimento 

contínuo de materiais e pessoas. Áreas rurais 

incluem o problema adicional de acesso do 

pessoal, pois geralmente não existem linhas 

regulares de ônibus ou trem que cheguem até 

elas. 

III. Condições de testes em campo 

próximo 
 

Todos esses inconvenientes limitam a realização 

da campos de provas de antenas ao ar livre. 

Atualmente no Brasil só existem 2 homologados 

pela Anatel para testes de diagramas e que, 

mesmo assim, sofrem da limitação de espaço 
[5,6], não permitindo testes de antenas com 

diâmetros maiores que 1 m na banda Ku.  A 

limitação do número de campos de provas tem 

provocado altos tempos de espera para testes 

que o mercado de antenas e a Anatel necessitam. 

Devido às restrições apresentadas no item 

anterior sugere-se a realização da área de testes 

de antenas utilizando a configuração de campo 

próximo. 

Nesse sistema é feita a medida do nível de sinal 

(amplitude e fase) por uma sonda (probe) em um 

plano paralelo e próximo à antena sob testes e, 

através da aplicação das transformadas de 

Fourier duplas nos valores dos sinais medidos, 

obtém-se o diagrama da antena em campo 

distante. 

Os fundamentos das medidas em campo 

próximo para obter o diagrama da antena em 

campo distante estão baseados no princípio de 

Huygens que define cada ponto em uma onda 

eletromagnética como uma fonte secundária 

esférica que se espalha em todas as direções. A 

resposta angular da antena em campo distante 

pode ser determinada pela medida da 

distribuição de campo perto da antena e, pela 

utilização do princípio de Huygens.  A energia 

de campo distante é obtida pela soma da 

contribuição de todos as fontes secundárias em 

um determinado ponto na região distante [7].  A 

http://www.betatelecom.com.br/
https://betatelecom.com.br/testewp/calculadora/
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Figura 1 ilustra esse princípio. Após a coleta dos 

valores do campo elétrico em amplitude e fase 

perto da antena, é necessário fazer a 

transformação para o campo distante através de 

um processo de integração em duas dimensões. 

 

 
Figura 1 – resumo do processo de obtenção 

de campo distante através da medida em 

campo próximo de uma antena. 

 

Os resultados de campo distante assim obtidos, 

independem da distância em que foram obtidas 

as medidas planares de campo próximo. As 

medidas podem ser feitas em qualquer separação 

da antena sob testes. Essa é uma consequência 

direta da transformada de Fourier entre os 

valores de campo próximo e o domínio de 

campo distante. 

As grandes vantagens do sistema de medidas por 

campo próximo são: 

a) Não há necessidade de grandes áreas de 

testes. Uma sala que possa conter a antena, 

adequadamente revestida com absorvedores, é 

suficiente. 

b) A locação de uma sala é fácil e o sistema 

pode ser instalado rapidamente, sem 

necessidade de torres. 

c) Segurança total, pois a sala pode ficar em 

um prédio. 

d) Os testes não ficam dependentes das 

condições climáticas 

e) Não há necessidade de atender à 

Equação 1. 

f) Não há necessidade de caros 

posicionadores de movimento. A aquisição de 

sinais é feita por um scanner que fica em frente 

da antena e suporta uma pequena e leve antena 

(probe) de testes. 

g) Extremamente econômico, se 

comparado com toda a estrutura necessária para 

o campo de testes externo. 

h) O método de testes de campo próximo é 

aceito pela Anatel para certificação e 

homologação de antenas. 

 

IV. O sistema de campo próximo da 

Beta Telecom. 
 

Até 2016 não existia no Brasil, nenhum sistema 

que utilizasse esse tipo de montagem de testes 

de traçado de diagramas para usos comerciais. 

E, até onde se sabe, não existe também nenhuma 

pesquisa em universidades ou institutos de 

pesquisas brasileiros em que estejam sendo 

feitos trabalhos com esse tipo de procedimento, 

além da Beta Telecom. Em outros países, como 

os EUA, a situação é diferente. Os sistemas em 

campo próximo são bastante estudados, e muito 

utilizados e comercializados. 

 

Em 2016 a Beta Telecom, depois de 2 anos de 

trabalhos e pesquisas construiu seu primeiro 

sistema de medidas em campo próximo, e 

desenvolveu seu próprio software de testes e 

análise. Desde essa época a Beta Telecom tem 

ensaiado dezenas de antenas parabólicas em 

banda C e Ku. A Figura 2 apresenta uma visão 

geral do sistema que está em operação. 

 Os resultados obtidos foram comparados com 

outros obtidos em sistemas de medidas de 

campo distante, demostrando perfeita coerência 

com aqueles.  

 

http://www.betatelecom.com.br/
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(a) equipamentos 

 
(b) vista interna da câmara anecóica e 

uma antena sob medida. 

 

Figura 2 - Campo próximo desenvolvido 

pela Beta Telecom. 

 

A Figura 3 mostra a comparação de testes de 

uma antena profissional em 14 GHz, 

apresentando os resultados previstos pelo 

fabricante (curva em azul), e os resultados 

obtidos no campo planar da Beta Telecom 

(curva laranja).  

 
Figura 3 – Resultados comparativos em uma 

antena offset de 1.2 m. 

A Tabela I mostra resultados de diretividade 

obtidos no catálogo do fabricante da antena da 

Figura 3, e os valores obtidos no campo próximo 

da Beta Telecom.  Note-se a grande coincidência 

dos resultados. 

 

Tabela I – Comparação de resultados para 

medidas da antena apresentada na Figura 3. 

 
 

A Tabela II apresenta resultados de medidas no 

campo próximo da Beta Telecom para uma 

antena de ponto focal de 60 cm de diâmetro na 

banda Ku, comparados com simulação feita no 

software de análise HFSS da Ansys. Nota-se 

também perfeita aderência nos resultados 

simulados e nos resultados medidos. 

 

Tabela II - Resultados campo próximo da 

Beta Telecom e simulação no HFSS (antena 

60 cm de diâmetro banda Ku) 

 
 

Uma importante característica das medidas em 

campo próximo é a possibilidade de observar os 

diagramas das antenas em formato 3 D real (ver 

Figura 4). Isso é possível devido à imensa 

quantidade de dados obtidos no escaneamento. 

Sistemas de medidas em campo distante teriam 

que traçar inúmeros diagramas para obter tal 

resultado o que, na maioria das vezes, não é 

viável economicamente. O diagrama 3D 

mostrado na Figura 4 não é simulação de 

computador, mas resultado do escaneamento 

(medida) do campo próximo. 

O que a Figura 4 mostra é um resultado, 

específico de sistemas de medidas de campo 

próximo. Esse tipo de resultado não é fornecido 

http://www.betatelecom.com.br/
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por campos de prova em condições de campo 

distante, devido ao tempo de medidas e, 

consequentemente, o alto preço para obter tais 

resultados. O diagrama copolar é transparente, 

para deixar ver no centro do mesmo o diagrama 

de polarização cruzada. 

 

 
Figura 4 – Exemplo de diagramas de 

medidas 3 D. Não é simulação de 

computador. 

  

A Figura 5 mostra o exemplo de uma página do 

relatório de medidas, que é preenchido 

automaticamente. Todas as medidas e aquisição 

de pontos é inteiramente automática, controlada 

por computador. 

 

O sistema de campo distante da Beta Telecom 

pode, atualmente, medir uma antena de 60 cm 

em banda Ku (offset ou de ponto focal) em 1 dia. 

Os resultados incluem 3 frequências (início 

meio e fim da faixa), em polarizações vertical e 

horizontal, com apresentação dos diagramas 

copolar e cross polar em azimute e elevação. Ao 

todo, são apresentados 12 diagramas da antena, 

com indicação numérica dos ângulos de -3 dB, 

da diretividade e relação de polarização cruzada 

no centro do feixe. As precisões de medidas são 

de 0.25 graus e 0.8 dB. 

Antenas de até 2.5 m de diâmetro podem 

atualmente ser medidas em banda Ku no sistema 

de campo próximo da Beta Telecom. É 

importante considerar que as medidas em campo 

distante para esse caso requerem uma instalação 

com torres separadas de, no mínimo, 500 metros 

(F=12 GHz) entre as antenas, de acordo com 

resultados definidos pela Equação 1 

 
 

 
Figura 5 – Exemplo de páginas do relatório 

de medidas do campo próximo da 

BetaTelecom. 

V – Conclusões e comentários  
 

Mostrou-se neste artigo a versatilidade dos 

campos de provas de antenas que utilizam as 

medidas em campo próximo. Essas medidas, 

quando automatizadas, como é o caso do campo 

de provas da Beta Telecom, permitem obter 

resultados confiáveis em qualquer tempo, de dia 

ou de noite, a agilizam as decisões de 

fornecedores e clientes. 

 

 

 

http://www.betatelecom.com.br/
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